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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pre-

experimental design. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Static 

Comparison Group Design yang tersaji pada Gambar 3.1.  

X O2 

 O2 

Gambar 3.1 Static Comparison Group Design 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2018.  

3.3 Populasi, Sampel, Sampel Size dan Teknik Sampling  

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jamur G. lucidum yang ada di 

Unit Produksi Jamur Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.3.2 Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jamur G. lucidum yang 

berumur 1 bulan setelah munculnya primordia di Unit Produksi Jamur Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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3.3.3 Sampel Size  

Jumlah sampel diperoleh dari perkalian antara jumlah perlakuan (t) dan 

jumlah pengulangan (r). Jumlah pengulangan (r) dapat diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut.  

(t-1) (r-1) ≥ 15 

Keterangan: 

r : replikasi (jumlah ulangan) 

t : treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(4-1) (r-1) ≥ 15 

3 (r-1) ≥ 15  

3r – 3 ≥ 15 

3r ≥ 18 

r = 6 (6 kali pengulangan)  

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa jumlah pengulangan yang 

diperlukan adalah sebayak 6 kali pengulangan. Sehingga didapatkan jumlah sampel 

sebagai berikut.  

n  = t.r 

 = 4.6 

 = 24 

Keterangan: n = total sampel 
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3.3.4 Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

simple random sampling. Hal tersebut karena setiap unit atau anggota mempunyai 

peluang yang sama untuk mewakili populasi.  

3.4 Variabel Penelitian  

3.4.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi NAA yaitu 

2,5 ppm, 5 ppm, 7,5 ppm dan 10 ppm.  

3.4.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan miselium jamur G. 

lucidum dilihat dari berat basah dan kering miselium.  

3.4.3 Variabel Kontrol  

Variabel kontrol dalam penelitian ini diantaranya adalah:  

1. Keasaman (pH) diatur agar pH 7 (netral)  

2. Suhu inkubasi menggunakan suhu ruang (25°C-30°C) (Shifriyah & Badami, 

2012).  

3.4.4 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, diantaranya: 

1. Berbagai konsentrasi NAA yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Alfiansah (2005) 

yaitu konsentrasi NAA 2,5 ppm, 5 ppm, 7,5 ppm, dan 10 ppm. 
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2. Miselium adalah kumpulan dari hifa yang menegak menghasilkan alat 

perkembangbiakan yang disebut dengan spora (Sastrahidayat, 2011). 

Parameter yang diukur dari pertumbuhan miselium adalah berat basah dan 

kering miselium.  

3. Keasaman (pH) adalah nilai yang menyatakan derajat keasaman atau 

kebasaan dari larutan dalam air (Hendaryono & Wijayani, 2012). Keasaman 

(pH) dalam penelitian ini diatur agar netral (pH 7). 

4. Suhu inkubasi untuk pertumbuhan miselium yaitu 25°C-30°C (Shifriyah & 

Badami, 2012) menggunakan alat rotary shaker dengan kecepatan agitasi 90 

rpm (Sulistyaningtyas & Suprihadi, 2017).  

3.5 Prosedur Penelitian  

3.5.1 Persiapan Penelitian  

3.5.1.1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini tersaji pada Tabel 3.1, diantaranya: 

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam penelitian 

No. Alat Jumlah  No. Alat Jumlah 

01. Rotary shaker 1 buah 18. Pinset panjang  1 buah 

02. Autoklaf 1 buah 19. Sprayer  1 buah 

03. Erlenmeyer 100 mL 24 buah 20. Kamera  1 buah  

04. Erlenmeyer 1 L 4 buah  21. Corong kaca  24 buah  

05. pH meter  1 buah 22. Pipet ukur  1 buah  

06. Aluminium foil 30 buah 23. Pipet tetes 1 buah  

07. Skapel 1 buah 24. LAF 1 buah  

08. Timbangan analitik 1 buah 25. Gelas ukur 25 mL 1 buah  

09. Spirtus 1 buah 26. Botol duran 1 buah 

10. Kapas 24 buah 27. Tisu 1 gulung 

11. Kertas saring watman diameter 

11 cm  
24 buah  28. Saringan 1 buah 

12. Oven  1 buah 29. Plastic wrap 1 buah 

13.  Beaker glass 300 mL 6 buah  30. Karet gelang 50 buah 

14. Cawan petri 1 buah     

15. Magnetic stirer 1 buah     

16. Spatula   1 buah    

17. Pinset tanggung 1 buah    
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3.5.1.2. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini tersaji dalam Tabel 3.2, 

diantaranya: 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam penelitian 

Bahan Jumlah  

Tubuh buah jamur G. lucidum 6 buah 

NAA 10 mg  

Air kelapa  1,2 L 

Kloramphenikol 1,2 g 

Sukrosa  72 g 

HCl 0,1 N 100 mL 

NaOH 0,1 N 100 mL 

Alkohol 70% 100 mL 

Chlorox/Bayclin 100 mL 

Betadine 5 mL 

Aquadest 1 liter 

3.5.2 Rancangan Percobaan  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri atas satu variabel bebas, yaitu konsentrasi NAA. Penelitian 

terdiri atas empat perlakuan (A, B, C, dan D) masing-masing diulang sebanyak 6 

kali. Sehingga didapatkan sebesar 24 unit sampel. 

Gambar 3.3 dibawah ini merupakan denah RAL (Rancangan Acak Lengkap) 

menggunakan 4 kelompok perlakuan dan 6 pengulangan 

A1 D1 B6 D3 D6 A5 

C2 B2 C3 A3 B4 C5 

B1 A2 D2 B3 C4 B5 

D5 C1 A4 D4 A6 C6 

Gambar 3.2 Denah RAL (Rancangan Acak Lengkap) 

Keterangan: 

A : NAA Konsentrasi 2,5  

B : NAA Konsentrasi 5  

C : NAA Konsentrasi 7,5  
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D : NAA Konsentrasi 10 

1 : Pengulangan 1 

2 : Pengulangan 2 

3 : Pengulangan 3 

4 : Pengulangan 4 

5 : Pengulangan 5 

6 : Pengulangan 6 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian  

3.5.3.1. Alur Penelitian  

 

 

 

 

Uji Kandungan hormon IAA pada air kelapa

Pembuatan larutan stok NAA 

Pembuatan medium air kelapa

pencampuran NAA kedalam medium air kelapa

Sterilisasi media 

Pembuatan larutan desinfektan 

Inokulasi eksplan jamur Ling Zhi 

Proses Kultur terendam teragitasi 

Penimbangan berat basah dan kering miselium
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3.5.3.2. Pelaksanaan Penelitian  

1. Uji Kandungan Hormon IAA pada Air Kelapa   

Sebelum dilakukan pelaksanaan penelitian, dilakukan uji kandungan 

hormon IAA pada air kelapa di Laboratorium Kultur jaringan Universitas 

Muhammdiyah Malang. Hal tersebut bertujuan agar setiap sampel 

mempunyai kandungan IAA yang sama.  

2. Pembuatan Larutan Stok NAA 

Menurut Hendaryono & Wijayani (2012) Cara membuat larutan 

stok NAA sebanyak 10 ml dengan dengan dosis 1000 ppm (1 mg/ 1 ml) 

adalah:  

a. Serbuk NAA ditimbang sebanyak 10 g/0,01 mg  

b. NAA dituangkan kedalam botol duran.    

c. Larutan NaOH ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk 

hingga benar-benar larut atau jernih. 

d. Aquadest ditambahkan sampai volume menjadi 10 mL.  

3. Pembuatan Medium Air Kelapa  

Langkah-langkah dalam pembuatan media air kelapa adalah: 

a. Air kelapa dituangkan sebanyak 300 mL kedalam 4 erlenmeyer 1 

L. 

b. Sukrosa sebanyak 18 g dan kloramphenikol 0,3 g ditambahkan 

kedalam setiap erlenmeyer.  

c. Larutan diaduk menggunakan magnetic stirrer 500 rpm selama 25 

menit.  
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4. Pencampuran NAA kedalam Medium Air Kelapa Tua 

Larutan stok NAA yang tersedia adalah 1000 ppm. Volume 

medium air kelapa yang digunakan adalah sebanyak 50 mL. Jika 

pembuatan medium memerlukan larutan stok dengan dosis 2,5 ppm 

dengan medium sebanyak 50 mL, maka larutan stok yang akan diambil 

dapat dihitung dengan rumus adalah: 

V1 M1 = V2 M2 

Keterangan: 

V1 : volume larutan stok yang dicari (x) 

M1 : dosis larutan stok yang tersedia 

V2 : volume medium yang akan dibuat  

M2 : dosis medium yang akan dibuat  

V1 M1  = V2 M2 

x . 1000 = 50 . 2,5  

1000 x = 125 

x   = 0,125  

Berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui bahwa banyaknya NAA 

dengan dosis 2,5 ppm yang akan ditambahkan kedalam medium 

sebanyak 50 mL diambil sebanyak 0,125 dari larutan stok. Sedangkan 

untuk membuat larutan NAA dosis 5 ppm, 7,5 ppm dan 10 ppm 

dilakukan menggunakan perhitungan yang sama sehingga didapatkan 

hasil yang tersaji dalam Tabel 3.4. 
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Tabel 3.3 Pengambilan NAA dari larutan stok 

Konsentrasi 

NAA 

Volume yang 

akan diambil  
V × r 

2,5 ppm 0,125 mL 0,75 mL 

5 ppm 0,25 mL 1,5 mL 

7,5 ppm 0,375 mL 2,25 mL 

10 ppm 0,5 mL 3 mL 

Setelah pengambilan NAA dari larutan stok sudah ditentukan 

menggunakan rumus tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah: 

a. Larutan NAA ditambahkan sesuai tabel 3.4 berdasarkan dosisnya 

kedalam 4 erlenmeyer 1 L.  

b. Larutan diaduk menggunakan magnetic stirrer. 

c. pH medium diatur hingga pH 7 dengan larutan HCl 0,1 N dan 

NaOH 0,1 N menggunakan pH meter. 

d. Media dituangkan kedalam erlenmeyer 100 mL sebanyak 50 mL.  

e. Erlenmeyer yang sudah terisi media air kelapa ditutup dengan 

alumunium foil 

5. Sterilisasi Media  

Medium disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121°C 

tekanan 1 atm selama ±15 menit. 

6. Pembuatan Larutan Desinfektan 

Menurut Sulistyaningtyas (2017) larutan alkohol 70%, larutan 

chlorox dan larutan betadine digunakan untuk mensterilkan inokulan. 

Langkah-langkah membuat larutan tersebut adalah. 

a. Larutan alkohol 70% 
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1) Alkohol pekat 96% ditambahkan sebanyak 109 mL kedalam 

beaker glass. 

2) Aquadest ditambahkan hingga volume 150 mL. 

3) Larutan diaduk menggunakan spatula agar didapatkan larutan 

yang homogen.  

b. Larutan chlorox 10%, 5%, dan 1%  

1) Chlorox ditambahkan sebanyak 10mL untuk larutan chlorox 

10%, 5 mL untuk larutan chlorox 5% dan 1 mL untuk larutan 

chlorox 1%. 

2) Chlorox dituangkan kedalam gelas ukur berdasarkan jumlah 

yang telah ditentukan di masing-masing konsentrasi. 

3) Chlorox dituangkan kedalam beaker glass. 

4) Menambahkan aquadest hingga volume 100 mL. 

5) Menghomogenkan larutan selama 7 menit. 

c. Larutan Betadine  

1) Betadine diteteskan sebanyak 1 tetes kedalam 400 mL aquadest 

steril  

7. Inokulasi Eksplan Jamur G. lucidum 

a. Skapel dan pinset direndam didalam alkohol 70%.  

b. Tubuh buah jamur G. lucidum dipotong pada bagian tudung dekat 

tangkai dengan skapel steril. 

c. Potongan tubuh buah jamur G. lucidum diambil menggunakan pinset 

tanggung.  
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d. Eksplan direndam didalam alcohol 70% selama 3 menit. 

e. Eksplan dicuci berturut-turut dalam larutan chlorox 10% selama 10 

menit, larutan chlorox 5% selama 5 menit dan larutan chlorox 1% 

sealama 1 menit.  

f. Eksplan dicuci dengan larutan betadine selama 3 menit 

g. Eksplan dipotong berbentuk kubus dengan berat ±0,25 g   

h. Eksplan direndam dalam aquadest steril. 

i. Penutup alumunium foil pada erlenmeyer yang berisi media yang 

telah di sterilisasi dibuka.  

j. Mulut botol erlenmeyer dibakar diatas spirtus.  

k. Potongan eksplan yang terendam didalam aquadest steril diambil 

menggunakan pinset.  

l. Eksplan dilewatkan diatas spirtus.  

m. Eksplan dimasukkan kedalam medium.  

n. Erlenmeyer ditutup kembali menggunakan kapas dan alumunium 

foil baru. 

8. Proses Kultur Terendam Teragitasi  

Medium yang telah diinokulasikan eksplan jamur seberat 0,25 g 

diinkubasi menggunakan alat rotary shaker dengan kecepatan 90 rpm 

pada suhu ruang (25°C-30°C). 

9. Penimbangan Berat Basah Miselium  

a. Kertas saring whatmann dibentuk seperti corong.  

b. Kertas saring diletakkan diatas corong kaca. 
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c. Corong kaca yang sudah dilapisi kertas saring diletakkan di atas 

erlenmeyer 500 mL 

d. Miselium didalam erlenmeyer diambil menggunakan pinset panjang.  

e. Miselium diletakkan diatas kertas saring yang dibentuk seperti 

corong.  

f. Miselium didiamkan diatas kertas saring selama ±20 menit. 

g. Miselium di timbang dengan timbangan analitik sampai diperoleh 

berat stabil. Berat miselium diperoleh dari selisih berat miselium 

dengan berat kertas saring whatmann yang sudah ditimbang 

sebelumnya. Berat yang didapat merupakan berat basah.  

10. Penimbangan Berat Kering Miselium 

a. Miselium dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C selama 6 jam. 

b. Kertas saring whatmann ditimbang. 

c. Miselium yang terlah mengering diletakkan diatas kertas saring 

whatmann.  

d. Berat kering miselium didapat dari selisih berat total dan berat awal 

kertas saring. 

3.6 Metode Pengumpulan Data  

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

melalui observasi eksperimen yaitu dengan teknik pengambilan data secara 

langsung dengan cara mengamati dan mencatat aktivitas yang sedang berlangsung. 

Observasi di laboratorium ini difokuskan pada obyek perlakuan yaitu variabel 
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terikat yang diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh dicatat pada tabel. 

Observasi pada tabel 3.5 akan mencangkup data mengenai berat basah dan kering 

miselium pada hari ke 8.  

3.6.2 Instrumen Penelitian  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi. Selanjutnya untuk menggunakan cara yang telah ditentukan  (observasi) 

dibutuhkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data, yaitu instrumen 

penelitian. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tetang pengamatan yang 

akan dilakukan (Gulo, 2010) seperti yang tercantum dalam Tabel 3.5 dan Tabel 3.6.  

Tabel 3.4 Pengukuran Berat Basah Miselium Jamur G. lucidum 

Perlakuan 

Berat Basah Miselium 

Total 
Rata-

rata 
Ulangan 

1 2 3 4 5 6 

A         

B         

C         

D         

Rata-rata keseluruhan  

Tabel 3.5 Pengukuran Berat kering Miselium Jamur G. lucidum 

Perlakuan 

Berat Basah Miselium 

Total 
Rata-

rata 
Ulangan 

1 2 3 4 5 6 

A         

B         

C         

D         

Rata-rata keseluruhan  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber belajar 

berdasarkan pertimbangan dari beberapa syarat yang terdapat pada Tabel 3.7 

sebagai instrumen untuk menganalisis dapat atau tidaknya suatu penelitian 

dijadikan sebagai sumber belajar.  
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Tabel 3.6 Instrumen pemanfaatan hasil penelitian sebgai sumber belajar 

No. 
Indikator Sumber 

Belajar  
Deskripsi Indikator Hasil Analisis  

1. Kejelasan potensi Keberadaan dan kelengkapan 

fakta/data informasi hasil 

penelitian sesuai dengan 

Kompetensi Dasar (KD) 

tertentu. 

 

2. Kejelasan sasaran Obyek dan atau subyek 

penelitian yang sesuai dengan 

KD tertentu.  

 

3. Kesesuaian dengan 

tujuan belajar  

Fakta, data atau informasi 

penelitian yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan KD 

tertentu. 

 

4. Kejelasan informasi 

yang ingin diungkap 

proses dan atau produk 

penelitian sesuai dengan KD 

tertentu. 

 

 

5. Kejelasan pedoman 

eksplorasi  

Kegiatan Eksplorasi atau 

pengumpulan data melalui 

pengamatan yang nantinya 

dijadikan sebagai bahan diskusi 

untuk menarik suatu 

kesimpulan sesuai dengan KD 

tertentu. 

 

6. Kejelasan perolehan 

yang diharapkan  

Hasil penelitian sebagai sumber 

belajar diharapkan dapat 

mengembangkan keterampilan, 

sikap, dan konsep siswa sesuai 

dengan KD tertentu.  

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Way 

ANOVA (Anava satu jalur).  Langkah penyelasain dalam uji yaitu uji normalitas, uji 

homogenitas, Anova (analisis varian). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh berdistribusi normal. Sedangkan uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah varian datanya homogen. Apabila data 



35 
 

 
 

memenuhi kedua uji tersebut maka data tersebut dapat diteruskan dengan 

melakukan uji One-Way ANOVA untuk membandingkan rata-rata populasi.   

3.7.1 Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau sebaliknya. Apabila data berdistribusi normal maka 

digunakan uji statistika parametrik. Namun apabila data tidak berdistribusi 

normal maka dilakukan pengujian statistika non-parametrik. Metode yang 

dapat digunakan dalam uji normalitas data adalah uji Kolmogorov-Smirnov. 

Prinsip kerja uji Kolmogorov-Smirnov adalaha membandingkan frekuensi 

kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik 

(observasi) (Siregar, 2013). 

Langkah-langkah untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu: 

1. Menentukan hipotesis  

Ho : Data berdistribusi normal 

Hi : Data tidak berdistribusi normal  

2. Kriteria pengujian  

Data dikatakan berdistribusi normal apabila Dhitung < Dtabel.  

3. Data yang akan diuji normalitas merupakan data residual, yaitu dengan 

rumus berikut: 

𝒚𝒊𝒋 − �̅�𝒊 

Keterangan: 

𝒚𝒊𝒋 : data sampel  

�̅�𝒊 : rata-rata kelompok perlakuan  
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4. Mengurutkan data residual dari data terendah ke data tertinggi. 

5. Mencari nilai rata-rata data residu (𝑡̅) 

𝑡̅ =
∑ 𝑡𝑖

𝑛
 

6. Mencari nilai standar deviasi (s) 

𝑠 = √
∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)

𝑛 − 1
 

 

7. Mencari nilai FS (probabilitas kumulatif empiris). 

FS =
𝑖

𝑛
 

 

Keterangan: 

i : sampel ke ...i 

n  : jumlah data 

8. Mencari nilai Z(e)  

Z(e) =
𝑡𝑖 − 𝑡̅

𝑠
 

Keterangan: 

𝑡𝑖 : nilai sampel...i (data residu) 

𝑡̅ : nilai rata-rata (data residu) 

𝑠 : standar deviasi 

9. Mencari nilai FT pada tabel Z sesuai dengan nilai Z(e) 

10. Mengurangi FT-FS 

11. Nilai tertinggi daari FT-FS merupakan Dhitung 

Tabel penolong dalam pengujian normalitas data menggunakan 

kolmogorov smirnov test dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.  
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Tabel 3.7 Uji Normalitas (kolmogorov smirnov) 

No 𝒚𝒊𝒋 − �̅�𝒊 Sort  FS Z(e) FT |FT-FS| 

       

Keterangan:  

No  = no. Urut sampel  

𝒚𝒊𝒋 − �̅�𝒊 = data residu 

FS  = Probabilitas kumulatif empiris 

FT  = Probabilitas kumulatif normal  

3.7.2 Uji Homogenitas dengan Levene Test 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek yang diteliti 

mempunyai varian yang sama. Apabila objek yang diteliti tidak mempunyai 

varian yang sama maka uji anova tidak dapat diberlakukan (Siregar, 2013). 

Uji yang digunakan adalah uji Levene. Data dikatakan homogen apabila 

W>Ftabel. Adapaun langkah-langkahnya adalah: 

1.  Mencari nilai W dengan rumus berikut: 

𝑾 =
(𝒏 − 𝒌) ∑ 𝒏𝒊(�̅�𝒊, − �̅�,,)

𝟐

(𝒌 − 𝟏) ∑ ∑(𝒁𝒊𝒋 − �̅�𝒊,)
𝟐 

Keterangan: 

n : jumlah observasi  

k  : banyaknya kelompok (perlakuan) 

∑ 𝒏𝒊 : jumlah ulangan  

�̅�𝒊, : rata-rata setiap kelompok perlakuan  

�̅�,, : rata-rata keseluruhan  

𝒁𝒊𝒋 : data residu 
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2. Mencari nilai Ftabel berdasarkan F(α; k - 1; n - k) 

3. Membandingkan nilai W dengan nilai Ftabel 

4. Apabila W < Ftabel maka dapat dinyatakan bahwa data adalah homogen  

Tabel 3.9 digunakan untuk memudahkan perhitungan uji homogenitas. 

Tabel 3.8 Tabel Uji Homogenitas 

Ulangan 
𝒚𝒊𝒋 − �̅�𝒊 

A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Rata-Rata  

( �̅�𝒊,) 

    

Rata-rata keseluruhan (𝒁̅̅ ̅
,,)  

  

3.7.3 One-Way ANOVA 

Jika data memenuhi asumsi kenormalan dan varian datanya homogen, 

maka pengujian dapat dilanjutlan dengan analisis varian satu jalur, langkah-

langkah adalah: 

1. Menentukan Hipotesis  

2. Menghitung faktor korelasi (FK) 

𝐹𝐾 =
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗

∑ 𝑛𝑖
 

3. Menghitung jumlah kuadrat total (JKT) 

𝐽𝐾𝑇 = ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗
2 − 𝐹𝐾 

4. Menghitung umlah kuadrat perlakuan (JKP) 

𝐽𝐾𝑃 =
∑ 𝑌𝑖,

2

𝑛𝑖
− 𝐹𝐾 
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5. Menghitung Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT - JKP 

6. Menghitung kuadrat tengah perlakuan (KTP) 

KTP = 
𝐽𝐾𝑃

𝑑𝑏𝑝
 

7. Menghitung kuadrat tengah (KTG) 

KTG = 
𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑏𝑔
 

8. F hitung  

Fhitung = 
𝐾𝑇𝑃

𝐾𝑇𝐺
 

Tabel 3.12 dibutuhkan untuk mempermudah penghitungan uji Anava 

satu jalur atau one way ANOVA. Berikut ini merupakan Tabel Anava satu 

jalur. 

Tabel 3.9 Tabulasi Anava Jalur 

Sumber 

Variansi 
db 

Jumlah 

Kuadrat 
KT Fhitung Ftabel 

Perlakuan       

Galat      

Total       

Ketupusan: 

 Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak 

3.7.4 Duncan 

Uji Duncan dilakukan apabila hasil sidik ragam atau analisis One-Way 

ANOVA menunjukkan perbedaan nyata yang tersaji dalam tabel 3.12. Adapun 

langkah-langkahnya adalah. 

1. Mencari nilai R dalam duncan table berdasarkan n – k/ db galat  

2. Mencari nilai MDRS (0,05) pada tiap-tiap selingan 
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𝑴𝑫𝑹𝑺 𝟓% = 𝑹(𝒑,𝒗,𝜶) × √
𝑲𝑻𝑮

𝒓
 

3. Menentukan notasi berdasarkan perbandingan selisih nilai rata-rata dan 

nilai MDRS  

Tabel 3.10 Ringkasan uji Duncan (5%) 

Perlakuan Rata-rata 
Selisih nilai rata-rata 

notasi 
R1 R2 R3 R4 

       

       

       

       

Keterangan: 

R1  : perlakuan dengan rata-rata tertinggi  

R2  : perlakuan dengan rata-rata tertinggi ke-2 

R3  : perlakuan dengan rata-rata tertinggi ke-3 

R4  : perlakuan dengan rata-rata terendah 

Apabila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 5% berarti antar 

perlakuan terdapat beda nyata dan bila selisih tengah perlakuan lebih kecil 

dari MDRS 5% berarti perlakuan tidak terdapat beda nyata. Perbedaan 

perlakuan yang diikuti notasi huruf yang sama, menunjukkan tidak beda 

nyata, sedangkan perlakuan yang diikuti notasi dengan huruf yang tidak sama 

menunjukkan berbeda nyata. 

3.7.5 Kruskal Wallis 

Apabila data tidak berdistribusi normal atau tidak homogen maka 

pengujian data dilakukan dengan menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji 

kruskal wallis. Pengerjaan uji ini adalah berdasarkan peringkat. Maka dari itu, 

sebelum melakukan perhitungan data terlebih dahulu diurutkan dari yang 
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terkecil ke terbesar lalu diberi peringkat sesuai urutan. Kemudian 

memasukkan peringkat peringkat tersebut kedalam tiap perlakuan. Langkah-

langkah selanjutnya dalam Kruskal Wallis Test adalah adalah. 

1. Mencantumkan peringkat dari setiap data penelitian dalam Tabel 3.10.  

Tabel 3.11 Tabel Uji Kruskal Wallis 

Peringkat 

A B C D 

    

    

    

    

    

    

Total Total Total Total 

2. Menghitung nilai H (statistik uji Kruskal Wallis) menggunakan rumus 

berikut  

𝑯 =
𝟏𝟐

𝑵(𝑵 + 𝟏)
∑

𝑹𝒊
𝟐

𝒏𝒊

𝒑

𝒊=𝟏

− 𝟑(𝑵 + 𝟏) 

Keterangan:  

𝑵  : jumlah sampel 

𝑹𝒊
𝟐  : Total ranking di masing-masing perlakuan  

𝒏𝒊  : Ulangan pada masing-masing perlakuan  

3. Apabila 𝑯 > 𝝌
𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍
𝟐  maka H0 ditolak, sebaliknya apabila 𝑯 < 𝝌

𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍
𝟐  

maka H0 diterima  

3.7.6 Mann Whitney 

Mann Whitney Test digunakan untuk menguji perbedaan antara dua 

kelompok sampel bebas,  dengan uji ini dapat diketahui apakah dua kelompok 

berbeda signifikan atau sebaliknya. Pengujian menggunakan Mann Whitney 
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Test dilakukan berdasarkan peringkat dari dua kelompok perlakuan yang 

akan diuji. Langkah-langkah uji Mann Whitney adalah. 

1. Membuat Tabel 3.11 untuk memudahkan penghitungan 

Tabel 3.12 Uji Mann Whitney 

 
Perbandingan A - B Perbandingan A - C 

A B A C 

Total Rank     

Ulangan     

U Score     

Statistik Uji U   

     

 
Perbandingan A - D Perbandingan B - C 

A D B C 

Total Rank     

Ulangan     

U Score     

Statistik Uji U   

   

 
Perbandingan B - D Perbandingan C - D 

B D C D 

Total Rank     

Ulangan     

U Score     

Statistik Uji U   

 

2. Mencari nilai U score menggunakan rumus berikut. 

𝑼𝟏 = 𝒏𝟏𝒏𝟐 +
𝒏𝟏(𝒏𝟏 + 𝟏)

𝟐
− 𝑹𝟏 

𝑼𝟐 = 𝒏𝟏𝒏𝟐 +
𝒏𝟐(𝒏𝟐 + 𝟏)

𝟐
− 𝑹𝟐 

Keterangan: 

𝒏𝟏 : ulangan perlakuan ke-1 yang akan diuji 
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𝒏𝟐 : ulangan perlakuan ke-2 yang akan diuji 

𝑹𝟏 : total ranking kelompok ke-1 yang akan diuji 

𝑹𝟐 : total ranking kelompok ke- 2 yang akan diuji 

3. Nilai dari perhitungan tersebut digunakan untuk membandingkan dengan

Utabel.

4. Data yang dimasukkan dalam kolom Statistik uji U merupakan data

terkecil dari perbandingan hasil 𝑼𝟏 dan 𝑼𝟐.

5. Apabila titik kritis U < α (0,05) maka kedua kelompok tersebut berbeda

signifikan. Notasi yang digunakan adalah notasi yang berbeda dengan

sebelumnya. Sebaliknya apabila U > α (0,05) maka kedua kelompok

tersebut tidak berbeda signifikan. Notasi yang digunakan sama seperti

sebelumnya.


